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Resumo 
 

A filosofia Lean teve a sua génese numa organização ligada à indústria automóvel japonesa. No entanto, 

ao longo do tempo, organizações de todo o mundo viram no Lean um antídoto poderoso para eliminar 

desperdícios, o que levou a que a metodologia extravasasse da indústria automóvel para a generalidade 

das organizações e não apenas industriais. 

No presente trabalho, na área da indústria alimentar, a metodologia Lean esteve na base de um projeto 

de melhoria contínua com a duração de quatro meses que permitiu concretizar o objetivo principal de 

aumentar a Overall Equipment Efficiency (OEE) de uma linha de produção, através da minimização do 

desperdício e da redução do tempo gasto com atividades sem valor acrescentado. Os processos e 

máquinas foram alvo de observação contínua, de modo a identificar a origem de potenciais perdas de 

eficiência. Optou-se por alocar os recursos para o processo de embalamento. Foram descobertas as 

causas raíz das perdas de eficiência nas duas embaladoras da linha e elaborado um plano de ação para 

as reduzir ao máximo ou, se possível, eliminar. 

Foram implementadas duas melhorias na embaladora do produto Produto A, com um investimento total 

de 1100€, que representam uma redução de perda mensal de cerca de 600€ com um Payback Time 

equivalente a 2 meses. Foram implementadas melhorias sem investimento na embaladora dos produtos 

Produto C e Produto B, sendo obtidas melhorias da OEE em ambas as embaladoras: 11% e 12% na 

embaladora do Produto A, respetivamente, formato de 8 e 5 unidades; 9% e 13%, respetivamente, na de 

Produto C e Produto B. 

Em suma, a OEE de linha subiu 4,4 pontos percentuais e a parcela “Resto”, que se tinha indicado como 

alvo de melhoria no início do projeto, desceu 0,7 pontos percentuais. Esta descida representa uma redução 

de perda mensal de 555€ e anual de 6600€. 

 

 

 
 

Palavras-chave: Eficiência Global de Equipamento, Produção Lean, Eficiência de Operações, Indústria 

Alimentar. 

 
 

 



 

 

 

Abstract 
 

The Lean philosophy originates from a Japanese automobile company. However, throughout time 

organizations around the globe saw in Lean a powerful antidote to waste, which led to the application of 

the philosophy in all sorts of organizations – not just industrials. 

In this project, a continuous improvement plan was carried out for four months, during which the Lean 

methodology was applied to the food industry, enabling the achievement of the primary goal of improving 

the Overall Equipment Efficiency (OEE) of a production line, by minimizing waste, decreasing the time spent 

in operations with no value added. The processes and machinery were object of continuous daily 

observation with the purpose of identifying the source of efficiency losses. It was decided to allocate 

resources preferentially to the end of the production line – packaging processes. The root causes of the 

efficiency losses were discovered and an action plan was elaborated tominimize them to the maximum 

possible extent and, when possible, completely eliminate them. 

In the Product A packaging machine, two improvements were implemented with a total investment of 1099€, 

leading to a monthly saving of 608€ and a payback time of two months. Other improvements were carried 

out in the Product C and Product B packaging machine that required no investment. An increase in the 

OEE was achieved for both machines: 11% and 12% in the Product A packaging machine, in the 8 and 5 

unit bags respectively; 9% and 13% for the product C and product B. 

Globally, the OEE increased 4,4 percentage points and the “Resto” (waste) indicator – selected as the main 

optimization driver for the project – decreased 0,6 points, which represents a monthly saving of 555€ and 

an annual saving of 6660€ for the company. 

 

Keywords: OEE, lean manufacturing practices, operational performance, food industry. 
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1. Introdução 
 

A Qualidade pode ser definida de vastíssimas maneiras e muitos exemplos podem ser apresentados para 

explicar o que representa. Dentro de uma organização, seja qual for o setor de atividade, quer comercialize 

produtos ou serviços, a Qualidade é, acima de tudo, a conformidade com os requisitos ou pedidos 

expressos pelo cliente, tenha este pedido sido feito de forma ativa ou passiva. [1] 

Assim, sempre que um componente de um produto ou de um produto acabado apresente uma ou mais 

características que não correspondem aquelas definidas nas suas especificações, ocorre uma não 

conformidade.  

William Deming (1900-1993) um dos responsáveis pelo conceito de Gestão pela Qualidade Total (ver 2.1) 

e conhecido como “o pai do controlo de qualidade”, define Qualidade como sendo “um grau previsível de 

uniformidade e confiança ao mais baixo custo e adaptado às necessidades do Mercado, considerando 

adicionalmente que a Qualidade se fabrica, não se inspeciona”. [1] 

No entanto, também é consensual que nenhuma organização consegue eliminar completamente as suas 

não-conformidades. A linha de pensamento mais razoável é assumir o compromisso de minimizar ao 

máximo o seu impacto. Philip Crosby (1926-2001), gestor de qualidade conhecido pelo conceito “fazer 

bem à primeira vez” e “zero defeitos”, considera que a Qualidade é um processo dinâmico e não um 

programa em que o único padrão aceitável é o zero defeitos. [1] 

1.1 Gestão pela Qualidade Total 
 

O conceito de Gestão pela Qualidade Total, “Total Quality Management” (TQM), é uma filosofia de gestão 

desenhada para que a organização vá ao encontro, e porventura exceda, os requisitos do cliente. É, por 

isso, uma gestão focada no cliente e que trabalha para o satisfazer. Surge nos EUA, de acordo com as 

ideias de gestão de vários “gurus” da qualidade como de William Deming, Juran (1904-2008) e 

Feigenbaum (1922-2014) influenciados pelos resultados da gestão industrial levada a cabo no Japão 

depois da II Guerra Mundial: filosofia Lean. Inerente a este conceito está a necessidade de existir um 

esforço transversal a toda a organização para a melhoria dos processos, produtos, serviços e cultura 

organizacional. De facto, o “Total” refere-se ao esforço de inclusão de toda a organização. [1] 
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A filosofia Lean deu os seus primeiros passos com Sakichi Toyoda, um inventor japonês considerado o pai 

da revolução industrial nipónica. A ele se deve a invenção de um equipamento de tecelagem industrial que 

parava sempre que o fio do tear se partia, o que permitia a um operador monitorizar não uma, mas diversas 

máquinas simultaneamente. Para além disso possibilitava a redução de desperdícios pois ao não serem 

produzidos produtos com defeito não se gastava tempo e material em retrabalho. [2] 

Esta inovação abriu caminho para a autonomação, jikoka, em japonês. Mais tarde, a família Toyoda deixa 

a indústria têxtil para se dedicar à nova startup, a Toyota Motor Corporation – TMC, fundada em 1937, 

onde a autonomação tomou um papel chave. A Toyota não seguiu a política de produção em massa, 

sistema vigente na indústria automóvel de então, nomeadamente na norte - americana Ford, sobretudo 

porque o volume de produção no Japão não o justificava. Contrariamente ao que acontece na produção 

em massa, a Toyota não possuía capacidade para produzir excedentes de produção portanto teria de 

produzir exatamente a quantidade pedida e quando ela fosse pedida pelos clientes. [2] 

Dessa necessidade surge o conceito Just-in-Time (JIT), que, aliado ao Jidoka, constitui o pilar principal do 

sistema de produção Toyota Production System – TPS, mais tarde renomeado de “The Toyota Way”. Nas 

duas últimas décadas do século XX, a revolução proveniente da Toyota ganhou expressão a nível mundial 

e originou mais tarde o “Lean Manufacturing”, a Produção Lean. No contexto das organizações, a filosofia 

Lean está associada à flexibilidade dos processos, à ausência de excessos de produção ou inventário, à 

ausência de “gorduras” ou tempos de espera e à rapidez na resposta às encomendas. Está intimamente 

relacionada com a eficiência dos processos e, por isso, com a quantidade de recursos necessários para 

se obter o resultado pretendido. [3] 

A eficiência é a quantidade de recursos consumidos na tentativa de ser eficaz, ou seja, de cumprir os 

requisitos e a necessidade do cliente. Pode ser-se eficaz, mas à custa de elevados recursos, sendo-se 

neste caso ineficiente. Pode ser-se eficiente, mas nem por isso ser-se eficaz, como acontece na entrega 

rápida de um produto, mas com defeitos ou quando se apresentam caraterísticas no produto que o cliente 

não pretende. Ser eficiente implica reduzir ao máximo, dentro do que é possível numa dada circunstância, 

os desperdícios. O foco do Lean é identificar tudo o que é desperdício e reduzi-lo; isto se não for possível 

eliminá-lo. [4] 

A palavra japonesa muda, correntemente utilizada em organizações Lean e que significa desperdício, deve 

ser entendida como qualquer atividade que não acrescenta valor aos olhos do cliente. Para uma atividade 

de valor acrescentado ser considerada como tal, deve obedecer simultaneamente a três critérios: a 

atividade acrescenta valor para o cliente logo, deve estar disposto a pagar por ela; deve estar associada 

a uma transformação física do produto e a atividade deve ser bem-feita à primeira, sem erros. [5] Assim, a 

Lean luta pela utopia de ter processos perfeitos, somente compostos por atividades sem desperdícios, de 

100% valor acrescentado. Essa perfeição pode ser traduzida pelo quociente entre o tempo gasto em 

processos de valor acrescentado, 𝑡𝑉𝐴 , e o tempo total dos processos, Total Lead-Time, em inglês, 𝑡𝑇𝐿𝑇  

ser igual a 1. Os processos tornam-se assim, mais eficientes e, consequentemente, mais produtivos. [5] 
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Quanto mais tempo for gasto em atividades que não sejam de valor acrescentado, mais longe estará o 

quociente de ser 1, pois o  𝑡𝑇𝐿𝑇  será maior do que o 𝑡𝑉𝐴 . A Lean produz o que o cliente procura e quando 

procura através de um fluxo contínuo de produto em “produção puxada”, (pull production). A indústria 

alimentar, e mais especificamente o Grupo Panrico®, não trabalham numa produção 100% pull pois apesar 

de se trabalhar por encomendas, é gerado por vezes algum inventário. 

 

Figura 1.1 - Diagrama representativo da “House of Lean”. [6] 

 

Na figura 1.1 pode ver-se um diagrama da “House of Lean” e que foi utilizada pelos seus fundadores para 

explicar a harmonia e coerência do Lean Manufacturing. Na base encontra-se a estabilidade e esta refere-

se aos princípios básicos de técnica e compromisso das equipas de trabalho. Uma camada acima, e ainda 

na base, está a standardização, isto é, a padronização do método. Sem a criação de standards, a melhoria 

fica bastante comprometida pois o método de trabalho fica alvo de variáveis não controladas que podem 

levar ao erro, ao defeito. Ao padronizar, as causas da variabilidade diminuem e por isso a probabilidade 

de ocorrência de erro diminui.  

Os dois grandes pilares da qualidade e da criação de valor para o cliente são JIT e Jidoka. Por um lado, o 

método JIT garante que a produção ocorre de uma forma contínua através de conjuntos de técnicas de 

otimização da produção: Heijunka, de forma a suavizar variações nas produções e assim nivelá-la, 

Kanban, para sinalizar necessidade de movimentação de produto e Takt Time, tempo de mercado pela 

qual a produção se rege. Por outro, a autonomação na fábrica garante que as máquinas param antes de 

produzirem defeitos, otimizando assim a qualidade. Poka-Yoke é qualquer dispositivo à prova de erro, 

Andon é qualquer sistema visual ou sonoro que alerte os trabalhadores ou a manutenção para um 

problema numa máquina, 5 Why, uma ferramenta da qualidade que permite obter as causas raíz de um 

problema. 
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1.2 Kaizen 
 

A filosofia Kaizen, em japonês “mudança para melhor”, é um conjunto de práticas focadas na melhoria 

contínua da gestão de uma organização. É um processo que ocorre diariamente, envolve todos os 

colaboradores da organização, não apenas os que ocupam cargos de gestão e em todos os locais, não só 

na fábrica, mas em toda a cadeia de criação de valor. O seu lema é “Hoje melhor do que ontem, amanhã 

melhor do que hoje.” Esta prática implica aceitar que nenhum processo é perfeito, havendo sempre espaço 

para melhoria, ainda que muito pequena. [7] 

Para que ocorra uma transformação Lean dentro de uma organização, podem ocorrer múltiplos eventos 

Kaizen. Um evento Kaizen é um processo estruturado de avaliação de desempenho da organização que 

tem uma duração variável. Identifica e analisa as áreas dentro de um processo de produção que 

necessitem de ser intervencionadas. Após a análise inicial é criada a equipa de intervenção e dá-se início 

à recolha e análise dos dados. Seguidamente é criado um diagrama de fluxo de valor atual, em inglês 

Value Stream Mapping,- VSM, onde figura uma lista dos passos dos processos, fluxo de recursos assim 

como distâncias entre passos. É levada a cabo uma sessão de “brainstorming” onde as sugestões de 

melhoria são discutidas. [8] 

Desta discussão são extraídas as sugestões a implementar assim como a calendarização da sua 

implementação na organização. Após a implementação e para garantir que a melhoria é consistente, é 

feito um acompanhamento in loco de observação direta diária. Finalmente, é criado um novo VSM e é 

precisamente através da comparação de ambos os VSM que a melhoria é quantificada numa 

transformação Lean. 
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 1.3 Metodologia 5S 
 

O engenheiro de produção japonês, Shigeo Shingo, um dos pais do Toyota Production System, 

desenvolveu uma metodologia de organização do ambiente de trabalho voltada para a eficiência chamada 

5S. Consiste numa lista de 5 palavras que em japonês e também na sua tradução para inglês, começam 

pela letra “S” dando assim o nome ao método. Em japonês as palavras são Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

e Shitsuke. 

Seiri promove a remoção e previne a acumulação de itens desnecessários dentro e nas imediações do 

espaço de trabalho, reduzindo a probabilidade do trabalhador ser perturbado com itens dispensáveis, 

levando assim à diminuição dos obstáculos à produção. 

Seiton promove a arrumação organizada no espaço de trabalho de todos os itens necessários à produção 

para que se eliminem ao máximo perdas e desperdícios de tempo, tornando imediata a procura do item 

em questão no local certo. 

Seiso promove a limpeza completa e assídua do espaço de trabalho, tornando-o num local seguro e onde 

seja fácil trabalhar. Promove também o zelo pela maquinaria e todas as peças de equipamento utilizadas 

no espaço de trabalho, prevenindo a sua deterioração pela acumulação de resíduos e poeiras em pontos 

sensíveis das mesmas. 

Seiketsu promove a standardização da manutenção do espaço de trabalho. Fomenta a preocupação 

constante para que tudo esteja limpo e em ordem, incluindo não só o espaço mas também o trabalhador.  

Shitsuke promove a disciplina dentro da organização e mais especificamente, dentro do espaço de 

trabalho. O trabalhador deve ter um sentido de autodisciplina e estar consciencializado para a necessidade 

de se melhorar constantemente no sentido de consolidar as melhorias já alcançadas e perseguir outras de 

forma razoável mas ambiciosa. Deve respeitar todas as normas e encarar a ética no trabalho como uma 

prioridade. [9] 

A implementação dos cinco S constitui uma mudança profunda no modo de proceder dentro da 

organização e marca, por vezes, o ponto de arranque do desenvolvimento de qualquer atividade de 

melhoria. A sua máxima é “Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar”. Uma fábrica limpa e 

organizada origina menos defeitos, cumpre melhor os prazos, é muito mais segura e tem uma maior 

produtividade. [9] 

Os benefícios serão o aumento da qualidade devido a uma menor taxa de defeitos, redução da 

variabilidade, redução dos custos devido à redução do desperdício e promoção da segurança.  
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Na figura 1.2, pode ver-se um diagrama informativo referente à metodologia 5S, afixada na fábrica do 

Grupo Panrico®. Este diagrama é um exemplo do esforço que a organização tem feito ao longo do tempo 

para adotar comportamentos que vão de encontro com a filosofia de melhoria contínua. Assim, o projeto 

de melhoria foi desenvolvido num ambiente sensibilizado para a filosofia. 

 

 

Figura 1.2 – Diagrama informativo do sistema de cores utilizado no chão de fábrica do Grupo Panrico®. 
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1.4 Ferramentas da Qualidade 

 

Para aplicar a metodologia de trabalho no projeto de melhoria contínua na Linha 5 recorreu-se a 

ferramentas da qualidade clássicas para poder tratar os dados recolhidos, nomeadamente: 

Diagrama Causa-Efeito – permite fazer a determinação sistemática das relações existentes entre um 

problema e todas as suas possíveis causas. Estas causas são categorizadas dentro dos chamados 4M’s: 

Máquina, Meio envolvente, Método, Materiais. 

Diagrama de Pareto – método gráfico que permite priorizar os problemas de acordo com a regra dos 80/20, 

que afirma que 80% dos defeitos advêm de 20% das causas. 

5 Porquês - permite a identificação das causas raíz, isto é, as causas fundamentais, básicas, de um defeito. 

Consiste em ir extraindo, pergunta a pergunta, de forma ordenada, as camadas de sintomas que escondem 

a verdadeira raíz do problema, onde finalmente se pode aplicar uma ação corretiva. 

 

 

1.5 Eficiência Global das Instalações  
 

No universo fabril, o tempo total em que a fábrica está operacional é naturalmente diferente do tempo útil 

de produção, portanto do tempo que se gasta a produzir produto de acordo com as especificações do 

cliente. Esta discrepância deve-se a perdas de várias naturezas, associadas ou não aos operadores de 

linha.  

As perdas não associadas à mão-de-obra devem-se a paragens programadas e não-programadas da 

linha. As perdas relacionadas com a equipa de trabalho podem ser perdas de disponibilidade de linha, 

devido a avaria de máquina, por exemplo; perdas de rendimento por redução de velocidade da máquina 

ou pequenas paragens; perdas de qualidade por produção de produtos não conformes. 

Na figura 1.3 encontra-se um diagrama que ilustra a relação entre todos os tempos que se obtêm com o 

acumular das várias perdas na linha. As respetivas definições encontram-se abaixo. 

Tempo útil - tempo necessário para a produção útil segundo especificações, excluindo desperdício e 

incidentes. 

Tempo operativo real - resultado da soma do tempo útil com o tempo perdido na fabricação de mermas e 

produto não conforme. 

Tempo de operação - resultado da soma do tempo operativo real com perdas referentes à diminuição de 

velocidade e pequenas paragens. 
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Tempo de abertura – resultado da soma do tempo de operação com perdas referentes a mudanças de 

formato, avarias, descanso e arranque. É equivalente às horas de carga da linha. 

Tempo de linha contratado ou disponível – resultado da soma do tempo de abertura com as horas sem 

carga, ensaios, preparação e limpeza. É equivalente ao tempo de linha para o qual existem recursos para 

a fabricação. 

Tempo total – resultado da soma do tempo de linha contratado com os feriados e o tempo reservado para 

a manutenção preventiva da linha. 

 

 

Figura 1.3 – Diagrama de tempos referentes à linha de produção no chão de fábrica. [12] 

  



9 
 

1.5.1 Rendimentos 
 

Rendimento nominal – obtido através da velocidade máxima sustentável para produzir produto segundo 

as especificações, equivalente ao ponto de estrangulamento da linha, portanto à atividade que consuma 

mais tempo da linha de produção. 

Rendimento standard – obtido através da subtração de perdas que se admitam razoáveis ao longo de toda 

a linha ao rendimento nominal.  

 

1.5.2 Paragens 
 

Paragens programadas - existem vários tipos de paragens programadas da linha: férias, fins-de-semana, 

limpezas, ensaios do departamento de I&D, manutenção programada ou qualquer paragem que não esteja 

relacionada com uma ineficiência na linha. 

Paragens por falta de recursos - tempo de linha em não funcionamento devido a falhas de gestão ou 

planificação externos à linha, incluindo falta de matéria-prima ou de mão-de-obra devido a uma ação de 

formação que exija a ausência de um operador durante algum tempo, ou doença. 

Paragens por falta de carga – tempo de linha parada por falta de volume a fabricar, mesmo dispondo de 

todos os recursos para o fazer. Não inclui a preparação nem a limpeza da linha. 

Paragens para a preparação da linha – tempo dedicado à preparação das equipas antes de se colocar a 

linha em funcionamento. 

Paragens para limpezas – tempo standard de paragem da máquina ou da linha devido à necessidade de 

se proceder à sua limpeza técnica. Não inclui limpezas realizadas durante paragens por falta de carga. [10] 

1.5.3 Incidências 
 

Incidências na linha são quaisquer paragens ou reduções de velocidade abaixo da velocidade teórica da 

máquina que afetem a linha de produção. 

Arranque - tempo excedido para a colocação em marcha da linha. 

Descanso - tempo de paragem de uma máquina ou linha para descanso ou durante o horário de refeições 

dos trabalhadores. 

Avaria - paragem da máquina por um tempo superior a cinco minutos com intervenção da manutenção. 

Inclui o tempo de espera da equipa de manutenção, o tempo de reparação, limpezas, caso necessárias 

após a intervenção, e a colocação de novo em marcha da máquina. 
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Alteração de formato- inclui o tempo de paragem e ajustes necessários à linha para que se produza um 

novo produto e é uma perda incluída no produto posterior e não no anterior. Compreende o tempo que vai 

desde a produção da última unidade conforme do produto anterior até à produção da primeira unidade 

conforme do produto seguinte, à velocidade nominal.  

Pequenas paragens - corresponde ao somatório do tempo que é perdido em paragens inferiores a cinco 

minutos e que afectam a eficiência da linha. 

Redução de velocidade – perdas de eficiência devido ao facto de se trabalhar a uma velocidade inferior à 

velocidade standard da linha. 

Produtos não conformes – tempo de retrabalho das unidades fora de especificações. 

Merma – tempo de linha perdido na fabricação de produto não conforme como produto com diferenças de 

peso em relação à especificação.  
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1.5.4 OEE – Indicador de Eficiência 
 

A eficiência global do equipamento é definida pela sigla OEE do inglês, overall equipment efficiency. 

Traduz uma relação entre a quantidade de produto efetivamente produzida durante o tempo de abertura 

da linha e a quantidade teórica a produzir nesse mesmo período, ou seja, é equivalente a um quociente 

entre tempo útil e tempo de abertura da linha. Este indicador pode ser calculado através da equação 1.1 

ou 1.2.   

 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

O valor da OEE reflete o quão distante está a linha de produção de trabalhar durante todo o tempo 

disponível, à velocidade estipulada e com o nível de qualidade desejado. Este indicador pode ainda ser 

explicitado como sendo função de três taxas distintas: disponibilidade, desempenho e qualidade. [8] 

 

 

𝑂𝐸𝐸 =  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 

 

Sendo que as taxas se podem calcular através das equações seguintes.  

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%) =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙
× 100 

 

 

 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =  
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 (%) =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100 

Equação 1.1 

Equação 1.2 

Equação 1.3 

Equação 1.4 

Equação 1.5 

Equação 1.6 
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2. Enquadramento do projeto 
 

2.1 A Empresa – Grupo Panrico S.A.U. 
 

O Grupo Panrico S.A.U. é uma empresa alimentar de produção e distribuição de pão, bolos e produtos 

afins fundada em 1962 na Catalunha. Atualmente, a empresa é líder nessa fatia de mercado ibérico. 

Panrico é um acrónimo do nome da empresa aquando da sua fundação, Panificio Rivera Costafreda SA, 

pela mão do empresário Andrés Costafreda. Nesse mesmo ano e pela mão do mesmo empresário, foi 

criada a empresa Donut Corporation Española SA e foi iniciada a produção de donuts sob a marca 

registada Donuts®. Da fusão de ambas resultou a empresa Panrico Donuts®. [10] 

O primeiro passo na expansão internacional da empresa ocorreu em 1985 com a construção da fábrica 

em Mem Martins, Sintra, onde ainda hoje se encontra. A produção iniciou-se com os produtos Bollycao® 

e Donuts® e só anos mais tarde arrancou com os restantes, sendo que atualmente existem 6 linhas de 

produção operacionais instaladas. A área fabril respeitante à zona de implantação de máquinas é de 

7200 𝑚2 inserida numa área industrial total de 29000 𝑚2. Atualmente, o Grupo Panrico S.A.U opera sete 

fábricas em Espanha e duas em Portugal Continental. [10] 

 

Em 2005 um grupo financeiro inglês adquiriu 100% do capital da Panrico Donuts® criando assim o Grupo 

Panrico S.A.U., com base em Barcelona, Espanha. Em 2011 foi vendida a uma empresa de investimento 

norte americana, Oaktree Capital Management, L.P., mantendo a mesma designação. [11] 
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2.2 Justificação do projeto 
 

O tempo e os recursos disponíveis para um projeto de melhoria são inevitavelmente limitados pelo que 

devem ser aplicados onde são mais necessários, isto é, nos pontos em que as perdas de eficiência sejam 

maiores. A eficiência de linha é definida pelo indicador OEE (eq 1.1). 

Na figura 2.1 pode ver-se um gráfico comparativo das OEE de todas as linhas de produção de onde se 

pode extrair quase imediatamente a conclusão de que a linha 2 apresenta a menor eficiência, seguida da 

linha 5. Assim sendo, numa primeira abordagem, a linha 2 parece ser indicada para sofrer um projeto de 

melhoria. 

 

 

Figura 2.1 – Gráfico comparativo das OEE de todas as linhas de produção para o mês de Outubro de 2014.  

 

Numa abordagem mais cuidada, foi conduzida uma análise pormenorizada da natureza das perdas de 

eficiência e sua relevância para cada uma das linhas de produção através da construção de um diagrama 

de Pareto. 

Estas perdas estão divididas em merma, tempo de avaria, tempo de descanso e resto, sendo que o resto 

engloba todas as ocorrências cuja causa não tenha sido identificada. Também estão contempladas as 

paragens, interrupções não identificadas, e os produtos defeituosos.  
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Figura 2.2 – Diagrama de Pareto referente a perdas de eficiência de todas as linhas de produção para o mês de 

Outubro de 2014. 

 

Através da análise da figura 2.2 concluiu-se que a parcela “Resto Linha 5” é a perda mais relevante da 

fábrica e assim o alvo mais importante para melhoria. Mais ainda, pôde ver-se que as perdas associadas 

à linha 2 se encontram abaixo da linha de acumulados do diagrama, e portanto apresentam uma relevância 

baixa. Assim, esta análise tornou a linha 5 uma melhor candidata ao projeto.  

Esta opção foi confirmada quando se teve em conta o volume mensal de produção de ambas as linhas 

para o mês em análise, evidenciada no gráfico da figura 2.4. De facto, a linha 5 apresenta uma produção 

mensal cerca de 5.5 vezes superior à da linha 2. Dessa forma, confirma-se que a abertura de um projeto 

de melhoria na linha 5é mais aliciante em termos económicos.  

Adicionalmente, apresenta-se na figura 2.3 o diagrama de Pareto para a linha 5. A barra mais à esquerda, 

salientada a vermelho corresponde à parcela “Resto Linha 5”. 
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Figura 2.3 – Diagrama de Pareto referente a perdas de eficiência na linha 5 para o mês de Outubro de 2014. 

 

Assim, o objetivo do projeto é identificar a causa das avarias, paragens e microparagens, (paragens com 

duração inferior a cinco minutos com causa não identificada) e reduzir a sua ocorrência. 

A situação de partida é de 14,5% de resto.  

 

Figura 2.4 – Gráfico comparativo da produção mensal em quilogramas da linha 2 e linha 5, para o mês de Outubro 

de 2014. 
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2.3 Linha de produção 

 

A linha 5 produz atualmente três produtos distintos: 

Produto C – Produto afim do pão, embalagem de 6 unidades; 

Produto B – Produto afim do pão, embalagem de 4 unidades; 

Produto A - Bolos com pepitas de chocolate em variedade chocolate de leite e chocolate regular. Ambos 

os produtos são embalados em formato de 2, 5 e 8 unidades. 

 

O esquema simplificado da linha de produção, para os três produtos é apresentado na figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Diagrama simplificado das etapas do processo da linha 5. 

 

A produção começa na sala dos Amassados com o amassamento das massas de produto, massas essas 

que seguidamente são descarregadas para as telas de rolos com o objetivo de serem laminadas e 

cortadas. No caso dos Produto A e do Produto B o corte é feito com guilhotinas (cutters) de metal, no 

Produto C são utilizados rolos cortadores de teflon.  

Seguidamente os bolos são dispostos em tabuleiros por ação de um tapete retrátil ativado por um sensor 

fotoelétrico que controla a presença de tabuleiros. Os tabuleiros são transportados em transportadores de 

correntes até à câmara de fermentação e depois, para o forno.  

Após a cozedura, os tabuleiros são transportados até à desmoldeadora de agulhas que atua por ação de 

cilindros pneumáticos, coloca o produto em cima de telas e o encaminha para a câmara de arrefecimento. 

Esta etapa é comum a todos os produtos produzidos na linha. Depois do arrefecimento, o Produto C e o 

Produto B seguem para a embaladora, designada correntemente por UBE por facilidade de linguagem que 

é na verdade uma referência à sua marca United Bakery Equipment. Ambos são embalados em sacos de 

plástico Polipropileno Cast, película fundida, e atilhados na parte superior com arame revestido a plástico. 

O Produto A segue para o embalamento individual em película e finalmente para o embalamento em pack 

com película de Polipropileno. 
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      2.3.1 A Produção em Números 
 

Para o mês anterior ao mês referente ao início do projecto, Outubro 2014, as percentagens produzidas de 

cada produto face ao total da linha são apresentadas na figura 2.6.  

 

Figura 2.6 – Gráfico comparativo da produção mensal em percentagem da Linha 5 no mês de Outubro de 2014. 

 

Numa perspetiva comparativa entre Produto C, Produto B e Produto A (8+5), houve um maior volume de 

produção dos segundos, devido ao facto de Outubro ter sido um mês com ações de campanha 

promocional, que correspondeu a cerca de 60% de tempo ocupado face ao tempo total médio de linha 

aberta diário, cerca de 13 horas. 
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3. Metodologia do projeto  
 

A metodologia empreendida neste projeto de melhoria respeita inteiramente a metodologia seguida em 

qualquer projeto semelhante para qualquer linha de produção dentro da empresa. Este método é composto 

por seis etapas que foram seguidas sequencialmente como pode ver-se na figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Esquema sequencial das etapas que englobam um projeto de melhoria contínua no Grupo Panrico®. 

 

O sucesso de um projeto desta natureza está dependente de uma boa gestão do tempo, dessa forma é 

indispensável monitorizar a duração de cada uma das etapas ao longo das semanas de trabalho. 

 Na figura 3.2 apresenta-se o diagrama de Gantt do projeto, com a duração total de 4 meses, com início 

em Novembro de 2014 e término em Março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

1
• Identificar a origem dos defeitos

2
•Restabelecer as condições básicas nas zonas críticas e fixar standards

3
• Identificar as causas que originam os defeitos mais frequentes

4
• Identificar e aplicar as ações de melhoria

5
•Obter os resultados

6
•Conclusões e trabalhos futuros
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Figura 3.2 – Diagrama de Gantt do projeto de melhoria da OEE na Linha 5. 
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3.1 Etapas da metodologia  
 

A etapa inicial é a identificação das origens das perdas de eficiência na linha de produção, seja uma 

máquina, uma peça, um comportamento, isto é, qualquer acontecimento que provoque erro, desperdício 

ou defeito.  

Para a identificação da origem dos defeitos, antes de tudo, programou-se o método de recolha de dados. 

Esta tarefa é fundamental na medida em que a validade dos pontos seguintes é determinada pela validade 

dos dados compilados e pela adequação ou não do método de recolha. Inicialmente, foram feitas 

observações na linha para determinar, em termos gerais, quais os problemas mais recorrentes.  

Dessas observações surgiu a conclusão de que o embalamento é uma zona crítica da linha. Neste caso, 

e como já foi explanado no subcapítulo 2.3, temos na prática dois finais de linha, um para o produto Produto 

A® e outro para os produtos afins do pão. Concentraram-se então assim as observações no embalamento 

para determinar as causas principais de perda de eficiência. 

Com essa informação construíram-se as folhas de recolha de dados para ambas as embaladoras – 

embaladora de pack do Produto A e a embaladora UBE, que figuram no Anexo I. 

Após o estabelecimento do método a tarefa seguinte foi a recolha dos dados, com indicação de 

informações que a permitam organizar. 

 No projeto em causa estes são classificados por tipo de defeito e por máquina. Seria impossível fazer 

uma classificação por turno visto o horário de permanência na fábrica ser das 8h às 17h, o que apenas 

permitiria a obtenção de dados do turno da manhã e porventura 1h correspondente ao turno da tarde, o 

que não seria representativo do mesmo. Definiu-se que os períodos de recolha seriam de 60 minutos.  

Para cada uma das observações de ambas as embaladoras foi calculado um valor de OEE referente a 

esse intervalo de tempo de observação. É na verdade um rácio entre o total das embalagens realmente 

produzidas durante o tempo de observação e as embalagens teóricas produzidas durante o mesmo tempo, 

isto é, caso não tivesse havido constrangimentos na linha, como paragens. 

 Esse valor foi calculado através da equação 3.1, em que os tempos se referem a minutos e a velocidade 

da máquina a embalagens por minuto. 

  

 

 

𝑂𝐸𝐸𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜) − (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚) − 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜
 

Equação 3.1 
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Para o formato 8, a embaladora do Produto A funciona a uma cadência nominal de 42 embalagens por 

minuto e para o formato 5 a 55 embalagens por minuto. Alterações a estes valores são muito pouco 

comuns pois ocorrem sempre de forma automática e sempre no sentido da sua diminuição. Este reajuste 

ocorre quando o sensor de controlo dos bolos situada à entrada do túnel da película deteta um bolo mal 

colocado ou falta de bolo. 

Sempre que existe acumulação de bolo, ou seja, quando a taxa de chegada de bolo à bancada de trabalho 

é maior do que a taxa de embalamento, opta-se sempre por extrair bolo para cestas que será recolocado 

na linha posteriormente.  

Seguiu-se a organização dos dados obtidos. A abordagem utilizada foi a organização da informação num 

diagrama de Pareto, diagrama este que permite extrair quase imediatamente, através de uma análise 

simples, qual o problema ou classe de problemas mais expressivo numericamente. É justamente para esse 

problema ou classe de problemas que se irá primeiramente alocar recursos.  

A segunda etapa consiste em restabelecer as condições básicas de trabalho nas zonas críticas e fixar 

standards, isto é, padronizar o método. Criá-lo onde ele não existe e melhorá-lo onde se tenham 

identificado deficiências. 

Para garantir este restabelecimento houve que começar por identificar essas mesmas zonas críticas. 

Seguidamente, definiram-se e aplicaram-se os standards de limpeza, inspeção e lubrificação, que na 

empresa têm a denominação de ELIL – Estandar de Limpieza, Inspección y Lubricación. 

A terceira etapa consiste na identificação, em pormenor, das causas que originam os defeitos mais 

frequentes e aplicação de ações de melhoria com o intuito de as eliminar, se possível, ou diminuir, tanto 

em número como em frequência para valores razoáveis.  

Esta identificação representa o terceiro e importantíssimo ponto da metodologia. Um erro pode 

comprometer seriamente a validade dos planos de ação futuros e dessa forma pôr em risco o objetivo do 

projeto. 

A análise de dados foi sendo realizada de maneira contínua para obter a máxima informação possível e 

determinar a eventual necessidade de alterar o plano inicial para atingir os objetivos pretendidos.  

 

É essencial compreender o tipo de defeitos, sendo para isso necessário verificar causas de variabilidade 

do processo tais como: alteração das pessoas que participam numa atividade, variabilidade dos materiais 

da produção, máquinas ou seus componentes. 
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Após a análise dos dados e determinação das causas, o grupo de trabalho reúne e após discussão 

ponderada, surgem as propostas de melhoria a implementar na linha. 

 Essas ações de melhoria estão descritas, agendadas e atribuídas a um ou vários responsáveis pela sua 

execução num documento denominado “Plano de Ação”. Como se pode ver pelo diagrama de Gantt (figura 

3.2) a implementação dos planos de ação tem a duração de 7 semanas. 

Na figura 3.3 encontra-se um exemplo de um impresso para Planos de Ação para a Linha 5. Como se 

pode ver, os retângulos por baixo da barra horizontal das semanas, estão todos divididos em dois 

triângulos. Isso ocorre porque o sistema visual de planificação e fecho das ações é um código de triângulos 

coloridos. Quando se planifica uma ação utiliza-se sempre um triângulo verde que se coloca 

impreterivelmente do lado esquerdo do retângulo. Quando se fecha utiliza-se um triângulo vermelho no 

lado direito. 

 

Figura 3.3 – Formato do Plano de ação do trabalho de melhoria da OEE na Linha 5. 

 

 

 Estas medidas sofrem standardização antes de serem postas em prática, através de OPLs (One Point 

Lessons) ou SOPs (Standard Operation Procedure). O formato SOP é um formato mais descritivo que 

pode ser e geralmente é acompanhado por fotografias. O formato OPL é mais visual e menos descritivo. 
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Após a aplicação das ações de melhoria, fez-se o acompanhamento para concluir acerca da sua eficácia, 

comparando a situação inicial antes da implementação de qualquer melhoria com a situação pós melhoria.  

Para esse acompanhamento foi criada uma folha de registos de seguimento da melhoria implementada. 

Na figura 3.4 pode ver-se uma Folha de Registos exemplo para uma melhoria implementada. 

 

 

Figura 3.4 – Folha de registos de seguimento - exemplo de melhoria implementada na Linha 5. 

 

O resultado da ação de melhoria é apresentado por comparação com a situação inicial, numa abordagem 

percentual de diminuição das ocorrências problemáticas. Desta forma é facilmente percecionada por toda 

a gente e acima de tudo torna-se útil para a empresa. 

Foi realizada a análise económica do projeto de melhoria sendo que o primeiro passo foi o de calcular o 

investimento feito em cada uma das melhorias, tanto em material como em mão-de-obra, externa ou 

interna.  

Seguidamente essas melhorias foram traduzidas em ganhos monetários, ou seja, em redução de perda 

monetária devido a uma determinada ocorrência ter sido diminuída ou extinguida, em termos mensais e 

anuais.  

Finalmente, foi estabelecida uma relação entre a melhoria prática sentida e efetivamente atingida na linha 

com a redução de perda monetária que esta trouxe com ela. Assim, foi possível calcular o Pay-Back Time 
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relativo a cada uma das melhorias introduzidas. O Pay-Back Time, no âmbito deste trabalho, é definido 

como o rácio entre o custo do investimento total da melhoria e a redução de perda que a melhoria 

representa. Permite saber quando tempo depois do investimento é que há retorno financeiro. 

Por último, criou-se uma lista de trabalhos futuros a desenvolver na linha. Esta lista mais não é do que 

uma enumeração de todas as sugestões de melhoria que por uma razão ou outra não puderam ser 

realizadas dentro dos limites temporais do projeto mas que foram discutidas, com maior ou menor 

pormenor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. Resultados e Discussão 
 

Por uma questão de organização da informação apresentada, decidiu-se separar as duas embaladoras 

estudadas. No subcapítulo 4.1 é apresentada toda a informação relativa à embaladora de pack do Produto 

A e no subcapítulo 4.2 a relativa à embaladora UBE.  

Para ambos a apresentação da informação segue detalhadamente a ordem descrita no capítulo anterior. 

 

4.1 Embaladora de pack do Produto A 
 

4.1.1 Identificar a origem dos defeitos 
 

A identificação da origem dos defeitos foi feita através de observações diárias, em Gemba Walks, isto é, 

indo diretamente ao local, chão de fábrica. 

Na linha do Produto A, existem duas embaladoras que embalam os bolos em películas individuais. Aí 

encontra-se um operador que controla o funcionamento de ambas as máquinas. Esses bolos são levados 

por duas telas transportadoras até a outra tela onde se acumulam e são recirculados com a ajuda de uma 

calha metálica que os encaminha do fim da tela novamente até ao início. 

 Ao longo desta tela estão quatro operadores que colocam os bolos em suportes assentes numa corrente 

em movimento, com separadores metálicos a delimitar cada embalagem. Neste local ocorre o controlo 

visual e segregação manual das embalagens não conformes.  

No fim da corrente encontram a película que os vai envolver seguida quase imediatamente da faca que 

corta a película e sela a parte inferior de cada embalagem. Após a faca existe um transportador que 

comunica diretamente com um sensor fotoelétrico colocado entre este e a faca. 

 Quando a separação de duas embalagens não é eficaz, o sensor lê essa informação e comanda ao tapete 

de rejeição que este abra fazendo com que as embalagens mal separadas sejam segregadas para um 

contentor plástico para o efeito. 

 Quando a separação é eficaz, as embalagens entram dentro de um túnel transportador onde vão ser 

atilhadas. Uma vez fechadas, as embalagens seguem por telas transportadoras até serem colocadas 

manualmente em cestas.  

 

As causas das perdas de eficiência nesta máquina foram identificadas e figuram na folha de registos, 

sendo que a ordem pela qual surgem em nada se relaciona com a sua relevância. São elas: 
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 “Rejeição por cadência”, que se refere a segregação de duas embalagens não completamente 

separadas, que têm como destino o recipiente de segregação. Após sucessivas ocorrências, existe 

a necessidade de um operador se deslocar até ao local e colocar manualmente as embalagens 

no túnel do atilho.  

Obriga a que a embaladora pare para que as embalagens colocadas pelo operador sigam sem 

conflito das demais em produção. 

 

 “Faca corta o bolo”, quando a faca em vez de selar e cortar película, corta o bolo fisicamente 

mais próximo do fim da embalagem, sendo que a embalagem cortada é segregada para o 

contentor plástico.  

Esta ocorrência causa merma do bolo cortado e respetiva película unitária assim como da película 

de pack que envolve todos os bolos. Após sucessivas ocorrências, causa a necessidade de um 

operador se deslocar até ao local para colocar o bolo cortado e as películas no lixo e para recuperar 

os restantes bolos para cestas.  

 

 

  “Embalagem mal atilhada”, uma atilhagem inexistente ou incorreta. Em qualquer um dos casos, 

na maior parte das vezes, a não conformidade só é identificada no final da linha. 

 

 Caso a atilhagem não tenha sido feita, o operador coloca a embalagem manualmente na entrada 

do túnel para que esta seja atilhada. 

 

 Caso a atilhagem tenha sido feita incorretamente, ela geralmente ocorre de duas formas: atilho 

prende apenas uma parte da embalagem; atilho prende bolo.Em ambas as ocasiões o operador 

tem de intervir.  

 

No primeiro caso, o operador tem de se deslocar até ao fim de linha, e trazê-la de volta até ao 

túnel do atilho, caso esta se apresente em estado perfeito de integridade física, isto é, sem rasgões 

ou furos. No segundo caso, como o bolo mais próximo da boca da embalagem e a película 

perderam a sua integridade, o operador tem de recuperar os restantes bolos para uma cesta e 

colocar o bolo e a película no lixo. 
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 “Falta bolo na embalagem”, operador não coloca o número correto de bolos nos suportes. Esta 

ocorrência origina uma embalagem não conforme que terá de ser aberta causando merma de 

película de pack e de atilho, caso o operador só se aperceba do erro após a atilhagem, o que 

representa a maioria das situações. Os restantes bolos, como nas ocorrências acima descritas 

são recuperados para cestas. 

 

 “Película vazia”, quando não foi colocado bolo e a película foi selada resultando numa película 

perfeitamente selada mas sem bolo. Esta ocorrência origina merma de película de pack pois uma 

vez selada não pode ser reaproveitada. 

 
 

 Foi também monitorizado o tempo necessário para se efetuar a mudança de película, que consiste na 

troca de bobines realizada pelo operador, e o tempo total de paragem da máquina.  

Seguiu-se a organização e apresentação da informação em diagramas de Pareto. 

Nas figuras 4.1 e 4.2 encontram-se os diagramas de Pareto das perdas de eficiência na embaladora de 

pack do Produto A no formato de 8 e de 5 unidades. 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama de Pareto das perdas de eficiência do Produto A na embaladora de pack, Formato de 8 

unidades, em base horária. 
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Figura 4.2 – Diagrama de Pareto das perdas de eficiência do Produto A na embaladora de pack, Formato de 5 

unidades, em base horária. 

 

Estes diagramas de Pareto são o instrumento-chave de trabalho para este projeto de melhoria de linha, 

Produto A. Estes diagramas embora simples, evidenciam informação valiosíssima que serviu como ponto 

de partida para as apostas de melhoria na linha de produção que geraram resultados positivos na forma 

de redução de perda monetária e aumento da OEE global. Em ambos se encontram as causas 

identificadas como as que originam os problemas mais frequentes na máquina. Segue-se uma análise 

detalhada de cada um dos diagramas apresentados nas figuras acima.  

 

Na figura 4.1, diagrama correspondente ao formato de 8 unidades, está evidenciada por uma barra 

vermelha mais à esquerda, a causa cuja ocorrência é mais frequente. Essa causa é o corte indevido do 

bolo pela faca que sela a quente as embalagens e assim as separa fisicamente. As barras seguintes a 

azul representam a frequência das demais causas e encontram-se por ordem decrescente. 

 A segunda causa mais relevante é a atilhagem incorreta, tanto por ser inexistente como por não ter 

originado uma embalagem conforme. A terceira são as paragens na máquina. Estas paragens são na sua 

grande maioria microparagens, isto é, paragens de duração inferior a cinco minutos que podem ou não ter 
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intervenção por parte da equipa de manutenção da fábrica. Estas 3 ocorrências são responsáveis por 

aproximadamente 80% dos defeitos nas embalagens de 8 unidades. 

 

 A quarta causa é a segregação incorreta das embalagens para um tapete de rejeição ativado por um 

sensor que lê a distância entre elas. A quinta causa é a falta de embalagens individuais de produto dentro 

da película de pack por responsabilidade do operador. Finalmente, a sexta e menos relevante causa é a 

falta de todos os bolos dentro da película o que origina uma película selada sem bolos.  

É de notar que apenas a primeira causa está acima da linha de acumulados, enquanto todas as outras se 

encontram marcadamente abaixo. Torna-se evidente a necessidade de atuar primeiramente no sentido de 

diminuir a sua frequência. 

Na figura 4.2, diagrama correspondente ao formato de 5 unidades, a causa mais evidente é a atilhagem 

ser feita incorretamente, novamente sendo apenas a primeira causa a única que está acima da linha de 

acumulados. Igualmente para este formato, esta causa tornou-se alvo primário das propostas de melhoria 

e será justamente para aqui que serão alocados recursos  

A segunda causa mais relevante é a segregação incorreta das embalagens, tendo neste formato uma 

relevância maior do que no formato de 8 unidades. A terceira e quarta causas identificadas apresentam a 

mesma relevância, corte do bolo na faca seladora e paragens da linha, respetivamente. Também para o 

formato de 5 unidades, as 3 ocorrências mais relevante são responsáveis por aproximadamente 80% dos 

defeitos. Finalmente, e da mesma forma como ocorreu para o formato de 8 unidades, as causas com 

menor relevância são igualmente para este formato, número de bolos insuficiente na embalagem e falta 

total de bolos na embalagem.  

Ainda que ambos os formatos partilhem as mesmas ocorrências, no Formato 5 as ocorrências registadas 

têm uma expressão numérica menor e estas têm uma relevância diferente. 
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4.1.1.1 Diagramas de Pareto de segunda ordem  
 

Decidiu-se ainda por apresentar diagramas de Pareto de segunda ordem, desta vez tendo em conta o 

impacto económico que cada ocorrência traz para a empresa. Esta informação foi cruzada com a 

informação apresentada nos diagramas de Pareto referentes à contribuição em percentagem de cada erro 

face ao global dos erros registados. Desse cruzamento surgiu a decisão de alocar recursos para as 

ocorrências que representam o maior fardo económico para a empresa. 

Apresentam-se agora os cálculos desse impacto para cada uma das ocorrências e por ocorrência. Todos 

os dados financeiros apresentados são dados oficiais da empresa, extraídos do software de gestão 

MOVEX e referentes ao produto Produto A formato de 8 unidades. Assumiu-se que estes valores são 

iguais para o formato de 5 unidades, e para ambas as especialidades. 

 Rejeição por cadência 

 

Sempre que há rejeição por cadência de duas embalagens, estas têm como destino o recipiente plástico 

de rejeição. Assim, tem de ser contabilizado o custo do tempo de retrabalho das embalagens que irão ser 

manualmente introduzidas pelo operador no túnel do atilho. Foi cronometrado o tempo que vários 

operadores demoravam a sair do seu posto, dirigirem-se ao recipiente e a colocarem as duas embalagens 

caídas na entrada do túnel, e o tempo médio obtido foi de 15 segundos, por ocorrência. Há que referir que 

este retrabalho não ocorre de cada vez que ocorre rejeição. O operador opta por esperar que o recipiente 

encha para sair do seu posto e recolocar todas as embalagens segregadas no túnel. 

Assim, para esta ocorrência, o custo centraliza-se no custo do tempo de retrabalho do operador.  

 

 

 “Faca corta o bolo” 

 

Em cada ocorrência há três parcelas de merma, bolo, película unitária e de pack, e ainda a parcela do 

operador referente ao tempo de retrabalho. Foram obtidos diretamente do software os valores dos custos 

de bolo e películas. A parcela referente ao retrabalho do operador foi obtida cronometrando o tempo que 

vários operadores demoravam a sair do seu posto, dirigirem-se ao recipiente de rejeição, colocarem o bolo 

cortado no contentor do lixo e os restantes sete bolos em cestas, e finalmente a recolocarem estes em 

produção, por ocorrência. O tempo médio obtido foi de 30 segundos, por ocorrência.  

Assim, o valor do impacto monetário por ocorrência é o custo de produção do bolo cortado (excetuando a 

parcela referente às embalagens de consumo) custo de uma película individual e de uma película de pack, 

e ainda o retrabalho do operador.  
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No gráfico da figura 4.3 pode ver-se o peso percentual de cada uma das parcelas no impacto económico 

da ocorrência para o formato de 8 unidades. A parcela com maior influência, cerca de 40%, é a parcela 

referente ao custo de produção do bolo, seguido do custo do retrabalho e por fim o custo das películas, 

sendo 88% dessa parcela referente à película de pack. 

Relativamente ao formato de 5 unidades, devido ao facto de os valores de cada uma das parcelas serem 

bastante semelhantes, assumiu-se o mesmo valor para o custo total da ocorrência. 

 

Figura 4.3 – Peso percentual monetário de cada uma das parcelas do cálculo do impacto económico da ocorrência 

“Faca corta o bolo” no formato de 8 unidades. 

 

 “Embalagem mal atilhada” 

 

Em ambas as ocasiões o operador tem de intervir. Na situação de a atilhagem ser feita incorretamente 

sem no entanto atilhar o bolo, foi contabilizado o custo de atilho por embalagem e o custo do tempo de 

retrabalho referente a recolocar a embalagem no túnel do atilho. O custo do atilho por embalagem foi 

obtido com base no custo do atilho por metro e no tamanho standard do atilho por embalagem. 

Foi cronometrado o tempo que vários operadores demoravam a sair do seu posto e dirigirem-se ao fim de 

linha, onde o operador dessa posição se apercebeu da não conformidade da embalagem e a colocou de 

parte. O tempo médio obtido foi de 50 segundos, por ocorrência.  

Assim, o valor do impacto monetário por ocorrência é o custo do atilho somado ao custo do tempo de 

retrabalho. 

Considerou-se que o custo total da ocorrência para o formato de 5 unidades é igual ao de 8 unidades. 

Nesta situação é evidente que a maior parte do custo é referente ao tempo de retrabalho do operador pois 

o custo do atilho por embalagem é bastante baixo. 
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Na situação do atilho prender o bolo, foi contabilizado o custo de atilho por embalagem, o custo do tempo 

de retrabalho referente a recolocar a embalagem no túnel do atilho, o custo de produção do bolo, custo de 

uma película individual e finalmente o custo da película exterior. 

Também para a situação se considerou que o custo total da ocorrência para o formato de 5 unidades é 

igual ao de 8 unidades. 

 

No gráfico da figura 4.4 pode ver-se o peso percentual de cada uma das parcelas no impacto económico 

da ocorrência para o formato de 8 unidades. A parcela com maior influência, cerca de 45%, é a parcela 

referente ao custo do retrabalho, seguido do custo de produção do bolo. O valor correspondente ao peso 

das película é cerca de 20%, semelhante ao peso para a ocorrência “faca corta o bolo” e finalmente com 

uma percentagem ínfima, 0,30%, o custo do atilho. 

 É importante salientar que a parcela referente à mão-de-obra está um pouco sobrevalorizada para esta 

ocorrência, visto o operador quando efetua o percurso de ida e volta embaladora-fim de linha não trazem 

consigo apenas uma embalagem. O número de embalagens é bastante variável, pelo que não se optou 

por fazer uma média, mas sim apresentar o valor para somente uma embalagem, apesar de a estimativa 

não ser inteiramente correta. 

 

 

 

Figura 4.4 – Peso percentual monetário de cada uma das parcelas do cálculo do impacto económico da ocorrência 

“Embalagem mal atilhada” no formato de 8 unidades. 
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 “Falta bolo na embalagem” 

 

Em cada ocorrência há três parcelas de merma: custo do atilho, custo do tempo de retrabalho do operador 

e custo da película de pack. O tempo de retrabalho para esta ocorrência é igual ao tempo de retrabalho 

para a ocorrência “embalagem mal atilhada”.  

Como nos exemplos acima, as parcelas são semelhantes para ambos os formatos. No gráfico da figura 

4.5 pode ver-se o peso percentual de cada uma das parcelas no impacto económico da ocorrência para o 

formato de 8 unidades. Mais uma vez, o atilho tem um peso irrelevante no impacto económico, sendo o 

custo do retrabalho e o custo da película as parcelas relevantes. 

 

Figura 4.5 – Peso percentual monetário de cada uma das parcelas do cálculo do impacto económico da ocorrência 

“Falta bolo na embalagem” no formato de 8 unidades. 

 “Película vazia” 

 

Esta ocorrência provoca apenas merma de película de pack. 

Na ocorrência “Embalagem mal atilhada” optou-se por calcular o valor médio dos custos da situação, pois 

o número de ocorrências de cada uma permite que esta aproximação seja razoável.  

Assim, é possível elaborar os diagramas de Pareto de segunda ordem.  
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Figura 4.6 – Diagrama de Pareto de segunda ordem para ambos os formatos do Produto A – custo ponderado em 

base horária. 

 

Analisando o Diagrama, extrai-se rapidamente a informação de que as ocorrências “Faca corta o bolo” e 

“Embalagem mal atilhada” estão acima da linha de acumulados.  

Cruzando esta informação com a extraída dos diagramas das figuras 4.1 e 4.2, estas ocorrências foram 

também identificadas como as mais relevantes, para cada um dos formatos. Não houve mudança de ordem 

para essas ocorrências. No entanto, houve mudança na ordem da ocorrência “Rejeição por cadência” e 

“Película vazia”. 

Assim, e com base na informação cruzada, alocaram-se primeiramente recursos para a diminuição do 

número de ocorrências de “Faca corta o bolo” e “Embalagem mal atilhada”. 
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4.1.1.2 “OEE” Máquina  
 

O indicador de eficiência, OEE, não se aplica unicamente ao global da linha de produção. Este indicador 

por ser obtido para uma máquina, ou um processo. Optou-se por calcular os valores das “eficiências de 

máquina”, “OEE”, para a embaladora de pack do Produto A e analisar a sua evolução ao longo do tempo 

do projeto, para ambos os formatos de produto, assim como variedades. Os valores foram obtidos com 

base na equação 3.1.  

As observações tiveram lugar entre os dias 2 Outubro e 7 de Janeiro e cada ponto representa uma 

observação de 60 minutos. Nas figuras 4.7 e 4.8 encontram-se os gráficos da evolução do valor da “OEE” 

da embaladora ao longo dos meses de observação, para ambos os formatos, 5 e 8, pré melhoria. O valor 

médio obtido foi 83,1% e 85,4%, para o formato 8 e 5, respetivamente. 

 Escolheu-se representar as variedades de produto “Leite” e “Choco” no mesmo gráfico, tendo-se-lhes 

atribuído cores diferentes para os marcadores do ponto em causa: azul para “Leite” e vermelho para 

“Choco”.  

 

Figura 4.7 - Evolução da “OEE” de máquina da embaladora de pack do Produto A, formato de 5 unidades. 

Variedade Leite – azul, Variedade choco – vermelho. 
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Figura 4.8 - Evolução da “OEE” de máquina da embaladora de pack do Produto A, formato de 8 unidades. 

Variedade Leite – azul, Variedade choco – vermelho. 

 

Estabelecendo uma análise comparativa entre a evolução da “OEE” de máquina para ambos os formatos, 

rapidamente se conclui que no formato de 5 unidades, os valores da “OEE” são consideravelmente 

superiores aos do formato de 8 unidades, durante a maioria do tempo em análise. Isto é verdade para 

ambas as variedades, “Leite” e “Choco”.  

Esta discrepância encontra justificação numa conclusão evidenciada um pouco acima aquando da análise 

dos diagramas de Pareto: ainda que ambos os formatos partilhem as mesmas ocorrências, no formato 5 

as ocorrências registadas têm uma expressão numérica menor, levando assim a maiores valores de 

“OEE”. 

Em termos justamente da variedade do produto, os resultados comprovam aquilo que se sabe ser verdade 

na realidade: não existe nenhuma tendência de comportamento díspar entre uma e outra, para ambos os 

formatos. De fato, a única coisa que varia entre ambas é a cor da película de bobine, sendo uma azul e 

outra vermelha.  

Foram pedidos ao departamento de Qualidade os dossiers relativos ao controlo de qualidade das películas 

do Produto A e comprovou-se que não existe diferença nenhuma entre as especificações de ambas as 

variedades. Mais ainda, as especificações das películas que foram aceites pelo departamento de 

Qualidade estavam, naturalmente, dentro do intervalo de conformidade exigido. As especificações em 

causa são as suas dimensões [mm], gramagem [g/m2], espessura [µ], força de selagem transversal e 

longitudinal [g/25mm] e solventes residuais [mg/m2]. 
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4.1.2 Restabelecer as condições básicas nas zonas críticas e fixar 
standards 

 

Restabelecer as condições básicas na área que está a ser alvo de melhoria é indispensável para garantir 

que se parte de uma situação pré melhoria absoluta e que as melhorias propostas e alcançadas traduzem 

a realidade. Assim, foram identificadas duas zonas onde seria necessário intervir. 

      - Sensor fotoelétrico de leitura das embalagens após a selagem, que se encontra em cima de uma 

calha e com mobilidade completa ao longo desta. Este sensor serve ambos os formatos produzidos e a 

sua posição era regulada sempre que se trocava o formato de produção e através da sensibilidade do 

operador, que variava naturalmente de operador para operador. Registou-se então a completa ausência 

de standard, padronização do método. Assim sendo, a decisão consistiu na criação de um padrão que 

indicasse aos operadores, de forma clara e simples, qual a posição certa do sensor para cada um dos 

formatos.  

A decisão inicial passou por fazer uma marcação na calha no local correto para cada um dos formatos. 

Assim, foram feitos testes em produção para otimizar a posição do sensor, e destes resultou que uma 

única posição permitia um funcionamento eficaz para a produção de ambos os formatos. Dessa maneira, 

optou-se por proceder a uma solução mais definitiva: ao invés de se marcar a posição com tinta ou de 

qualquer outra forma, optou-se por fixar o sensor à calha com um parafuso, evitando assim deslocações 

por lapso. Na figura 4.9 pode ver-se uma fotografia do sensor fotoelétrico. 

 

 

Figura 4.9 – Standardização da posição do sensor fotoelétrico de leitura das embalagens da embaladora de pack do 

Produto A. 
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   - Tela transportadora das embalagens após atilhagem. Esta encontrava-se com uma altura considerada 

insuficiente para uma queda 100% eficaz das embalagens. Uma maior distância entre o local de queda da 

embalagem e a tela recetora dá origem a que esta saia de uma forma menos suave, podendo levar a uma 

queda dessincronizada. Assim, subiu-se a tela 5 cm. Este valor não foi calculado mas sim obtido através 

de análises de sensibilidade em equipa. Na figura 4.10 pode ver-se à esquerda o local de queda das 

embalagens, que corresponde ao fim do túnel por onde estas são atilhadas, e à direita a tela. 

 

Figura 4.10 – Tela transportadora das embalagens do Produto A – reposição de condição básica. 
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4.1.3 Identificar as causas que originam os defeitos mais frequentes 
 

Uma vez feita a identificação das origens dos defeitos, procedeu-se a uma análise ainda mais aprofundada 

para compreender quais as causas-raíz responsáveis por cada um destes defeitos. As ferramentas 

utilizadas nesta etapa foram a análise dos 5 porquês e o diagrama Causa-Efeito, conjuntamente. O 

Diagrama Causa-Efeito encontra-se no Anexo II, respetivamente. As causas raíz identificadas para cada 

um dos defeitos foram classificadas em 4 grupos distintos, os chamados 4M’s: Máquina, Método, Material 

e Meio envolvente. Após a identificação precisa das causas raízes, possíveis ações corretivas foram 

discutidas em grupo. Após a decisão final tomada em equipa acerca das ações definitivas a tomar, estas 

foram agendadas e a cada uma atribuída um responsável pela sua execução. 
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4.1.4 Identificar e aplicar as ações de melhoria 

 

O agendamento e atribuição da responsabilidade das ações corretivas oficializado no “Plano de Ação”. O 

Plano de Ação para a Linha 5 pode ser consultado no Anexo III. Pode ver-se a ação corretiva, a semana 

para que foi agendada, a semana em que foi concretizada, e o seu responsável.  

Determinaram-se como prioritárias as ocorrências “Faca corta o bolo” e “Embalagem mal atilhada” pelas 

razões apresentadas anteriormente. Em equipa, nas reuniões de projeto, estas foram discutidas, foram 

apresentadas possíveis soluções e foram obtidas as decisões finais.  

 

 “Faca corta o bolo” - Melhoria implementada – Sistema de cilindros pneumáticos  

 

Identificou-se a razão pela qual a faca de selagem corta o bolo que é em si a justificação para o 

facto de esta ocorrência ser muito mais frequente no formato de 8 unidades: um bolo da camada 

superior deste formato desce para a camada inferior devido ao movimento natural da máquina, 

ficando assim a camada inferior com 5 bolos e a camada superior com 3, no instante em que a 

faca sela a embalagem. No formato de 5 unidades, a camada inferior tem 3 bolos e a superior 2, 

encostados à esquerda. Com o movimento da embaladora, mesmo que o bolo da camada superior 

se desloque para a direita, teria sempre o suporte da camada inferior mais larga, fazendo com que 

a faca não o corte. 

 

O deslocamento do bolo ocorria porque a máquina não tinha nenhum mecanismo à prova desse 

erro, assim, decidiu-se implementar um mecanismo de separação física dos bolos pertencentes a 

duas embalagens diferentes. Assim, com o objetivo de diminuir o número de ocorrências, a 

decisão recaiu num sistema composto por dois cilindros pneumáticos, pela sua simplicidade e 

fiabilidade.  

 

Na figura 4.11 pode ver-se o sistema composto pelos dois cilindros, os encaixes em Teflon, 

Politetrafluoretileno, polímero food-safe, e os suportes em ferro. Quando a decisão foi tomada, 

estipulou-se que os cilindros teriam de poder ser movimentáveis ao longo do seu suporte, para 

permitir ajustes em produção para o formato 8, para o qual foi desenhado, e ainda não excluir a 

hipótese de serem utilizados para o formato 5.  
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            Figura 4.11 – Sistema de cilindros pneumáticos pronto a implementar na embaladora. 
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4.1.5 Resultados  
 

4.1.5.1 Diminuição do número de ocorrências e análise económica 
da melhoria – Sistema Cilindros 
 

Após a implementação do sistema foi feito o seguimento da sua eficiência. Foram feitos ensaios de 30 

minutos em produção de funcionamento intercalado do sistema: observação e registo do número de 

ocorrências ora com o sistema desligado, ora com o sistema ligado, em observações de 30 minutos. Para 

isso foi criada uma folha de registos de seguimento. Obtiveram-se os resultados da tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Valores registados para o número de ocorrências e valor médio nos ensaios de seguimento da 

melhoria implementada – cilindros pneumáticos.  

Dia Estado Ocorrências Ocorrências/hora 

2 Março Com 

cilindros 
9 18 

Sem 

cilindros 
15 30 

Com 

cilindros 
9 18 

3 Março 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com 

cilindros 
10 20 

Sem 

cilindros 
20 40 

Com 

cilindros 
13 26 

Com 

cilindros 
15 30 

Sem 

cilindros 
24 48 

Com 

cilindros 
13 26 

16 Março Com 

cilindros  
7 14 

Sem 

cilindros 
29 58 

17 Março Com 

cilindros 
6 12 

Sem 

cilindros 
19 38 

Média Ocorrências com sistema 

em funcionamento 
21 
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Média Ocorrências sem sistema 

em funcionamento 
43 

 

 

Analisando os valores das médias do número de ocorrências com e sem o sistema em funcionamento, 

extrai-se rapidamente a conclusão de que o número de ocorrências reduziu cerca de 50% após a 

implementação da melhoria.  

Assim é possível calcular a perda monetária horária para cada uma das situações. A perda monetária 

mensal foi calculada com base no número de horas de produção média mensal referente ao Produto A 

formato 8 unidades: 50 horas. Finalmente, a perda monetária anual foi obtida multiplicando a perda 

monetária mensal por 12, uma vez que a fábrica não encerra anualmente para limpezas.   
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4.1.5.2 Resultados – Cálculo do Investimento e Pay-Back Time da 
Melhoria – Sistema Cilindros 
 

Para o cálculo do investimento, tomou-se em conta duas parcelas: custo do material envolvido no sistema 

e custo da mão-de-obra referente à instalação. 

Na tabela 4.2 encontra-se a lista do material necessário e o respetivo custo. 

Tabela 4.2 – Lista de materiais envolvidos no sistema de cilindros pneumáticos e o seu respetivo custo. 

Material Custo (€) 

2 Cilindros 130,5 

2 Relés temporizados 91,2 

4 Metros tubo ar (Φ=8mm) 3,50 

Botão 11,5 

1 Sensor de proximidade, 24V, PNP 72,0 

10 Metros cabo elétrico 7,40 

1 Electroválvula 1/8 79,0 

2 Reguladores de ar 16,5 

2 Acessórios de tubagem “T” (Φ=8mm) 4,40 

Custo Total Material 413 

 

A mão-de-obra envolvida no planeamento e implementação da melhoria inclui mão-de-obra externa e 

interna.  

 

Tabela 4.3 – Mão-de-obra incluída na melhoria e seu respetivo custo. 

Mão-de-obra Custo (€) 

Externa 198 

Interna 300 

Total 498 

 

Assim, o custo total da melhoria é igual a 911€. Uma vez que a redução de perda mensal é de 180€, o 

Pay-Back Time é de 5 meses. 
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 Após o fim do projeto, este seguimento continuou a ser feito, pois há que auscultar a melhoria 

implementada. Três cenários diferentes podem advir da implementação de uma melhoria, após um 

intervalo de tempo. Pode ocorrer uma pequena melhoria, numa situação em que haja aprendizagem, 

pequena regressão, por falta de motivação, ou até total regressão. Neste caso, espera-se uma pequena 

variação nos valores obtidos na semana e na semana após a implementação pois não existe aqui a 

componente humana que leve a uma melhoria por aprendizagem. 

 

 “Embalagem mal atilhada” - Melhoria implementada – Substituição da escova do atilho/subida 

do motor da escova 

 

Identificou-se a razão pela qual as embalagens não estavam a ser devidamente atilhadas: o 

sistema de duas escovas, inferior e superior, que tem como função puxar a película da parte 

superior da embalagem de forma a colocá-la na sua posição correta para o atilhagem, não estava 

a funcionar de forma eficiente. A falta de eficiência do sistema prende-se com o facto de a escova 

inferior se apresentar bastante gasta. 

 

Identificaram-se ainda dois fatores que agravavam esta situação: a tela metálica à entrada do 

túnel, que se encontra na figura 4.14 já após alteração, e o motor do sistema de escovas 

identificado com a letra “A” na figura 4.12, por vezes, impediam parte da película de avançar 

devidamente até à escova.  

Assim, com o objetivo de diminuir o número de ocorrências, a decisão recaiu na substituição da 

escova inferior pela escova superior, havendo assim necessidade de substituir a escova superior 

por uma nova. Paralelamente, decidiu-se subir o motor do sistema de escovas, no entanto, o seu 

realinhamento é bastante dispendioso, tendo-se decidido então por substituir a escova superior 

por uma escova com um diâmetro maior. Assim, o motor tem de subir o equivalente ao aumento 

do diâmetro da escova, para que esta tome a posição devida.  

Mais ainda, decidiu-se por fazer o rebaixamento da tela da entrada do túnel através de soldagem 

TIG, Tungsten Inert Gas, um método de soldagem a arco elétrico entre um elétrodo não 

consumível de tungsténio e a poça de fusão com proteção gasosa, neste caso, de árgon. Esta 

técnica permite obter-se uma superfície com acabamento perfeito, livre de defeitos. 

Na figura 4.15 a) pode ver-se o sistema de escovas pré-melhoria e na b) o sistema de escovas 

pós-melhoria. 
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Figura 4.12 – Sistema de escovas do túnel da atilhadora do produto Produto A. a) Sistema pré-melhoria, fotografia 

da esquerda, b) Sistema pós-melhoria, fotografia da direita. 

 

Na figura 4.13 podem ver-se as escovas superiores correspondentes a cada uma das situações, pré-

melhoria e pós-melhoria. 

 

Figura 4.13 – Escovas superiores de cada uma das situações: sistema pré-melhoria, escova da esquerda; sistema 

pós-melhoria, escova da direita. 

Na figura 4.14 pode ver-se o rebaixamento que foi feito na tela metálica na entrada do túnel. 

 

A 
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Figura 4.14 – Rebaixamento da tela metálica na entrada do túnel da atilhadora do Produto A. 

 

4.1.5.3 Diminuição do número de ocorrências e análise económica 
da melhoria – Sistema de escovas 
 

Após a implementação do sistema foi feito o seguimento da sua eficiência. Foram feitas observações e 

registos do número de ocorrências de embalagens mal atilhadas. Relembra-se que esta melhoria afeta 

ambos os formatos. Para esta melhoria, parte-se de uma situação pré-melhoria, em janeiro, de 59 

ocorrências/hora para o formato de 5 unidades e de 45 ocorrências/hora para o formato de 8 unidades.   

Obtiveram-se os resultados da tabela 4.14. 

Tabela 4.4 – Valores registados para o número médio de ocorrências obtido para ambos os formatos. 

 

Formato 
Número médio de 

ocorrências/hora 

8 7 

5 10 

 

Para ambos os formatos se registou uma redução do número de ocorrências de cerca de 80%. 

Assim é possível calcular a perda monetária horária para cada uma das situações. A perda monetária 

mensal foi calculada com base no número de horas de produção média mensal referente a Produto A® 

formato 8 unidades: 50 horas e 5 unidades: 20 horas. 
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4.1.5.4 Resultados – Cálculo do Investimento e Pay-Back Time da 
Melhoria – Sistema de Escovas 
 

Para o cálculo do investimento, tomou-se em conta duas parcelas: custo do material envolvido no sistema 

e custo da mão-de-obra referente à instalação.  

O material envolvido é apenas a nova escova, com um custo de 63€.  

A mão-de-obra envolvida no planeamento e implementação da melhoria inclui mão-de-obra externa e 

interna. Nesta parcela está englobado o rebaixamento da tela, a troca das escovas, a instalação da nova 

escova, e a subida do motor, na mão-de-obra interna. A mão-de-obra externa refere-se ao custo do suporte 

em Teflon feito à medida para a nova escova. 

Tabela 4.5 – Mão-de-obra incluída na melhoria das escova e seu respetivo custo. 

Mão-de-obra Custo (€) 

Externa 35 

Interna 90 

Total 125 

 

Assim, o custo total da melhoria é igual a 188€. Uma vez que a redução de perda mensal é de 428€, o 

Pay-Back Time é de 0,5 meses. 

4.1.5.5 Melhoria implementada – Substituição da peça plástica na 
base do túnel do atilho 

 

Esta melhoria teve como propósito suavizar a queda das embalagens de ambos os formatos do túnel do 

atilho para a tela transportadora final. O fenómeno que levava a que a queda ocorresse de forma 

dessincronizada era o de a parte inferior das embalagens ficar presa à saída do túnel. Essa ocorrência 

levava a que a parte superior da embalagem, livre, caísse primeiro do que a parte inferior, e a que inúmeras 

embalagens se acumulassem no início da tela e eventualmente esta ficasse bloqueada. 

A peça pré-melhoria tinha menos 2 cm de comprimento, o suficiente, para que a parte inferior da 

embalagem, uma vez dentro do túnel, ficasse presa logo desde o início. A peça atual, por ser mais 

comprida, acompanha toda a largura da embalagem garantindo que isso não acontece. Assim, a 

embalagem tem muito maior probabilidade de cair da forma correta. 
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Figura 4.15 – Substituição da peça amortecedora da embalagem na entrada do túnel da atilhadora do 

Produto A. 

 

4.1.6 Lista de trabalhos futuros 

 

Esta lista é uma compilação de ações que foram discutidas mas que por várias razões, escassez 

de tempo e/ou recursos, não foram implementadas. 

 

Embaladora de pack do Produto A 

 

 Introdução de um mecanismo à prova de erro no túnel da embaladora garantindo que não são 

embalados menos bolos do que é suposto, embora haja controlo do peso no final da linha de 

produção; 

 Implementação de um sistema de separadores que delimite o espaço das embalagens garantindo 

que não são embalados mais bolos do que é suposto; 

 Implementação de um sistema de paragem automática da máquina sempre que a película abra 

aquando da formação da embalagem 

 Introdução de plataformas de Teflon na corrente de transporte dos empurradores do Produto A, 

fazendo assim com que os bolos não sejam empurrados ao longo do túnel, mas sim transportados. 

Esta adição irá extinguir o fenómeno em que os bolos ficam entalados no túnel, resultando em 

merma de um bolo e na remoção de todos os outros pertencentes à mesma embalagem; 

 Corte da tela metálica à saída do atilho, desde o seu fim atual até ao início do ultimo empurrador, 

garantindo que a saída das embalagens ocorra de forma mais suavizada. 
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Amassados 

 

 Nivelamento regular dos laminadores da massa para diminuir a variabilidade dos pesos dos bolos 

pós corte ao longo da largura da massa. 

 Manutenção preventiva: introdução de um sistema de lavagem dos tabuleiros em linha após o 

desmoldeamento do bolo.  

 

Desmoldeadora 

 

 Manutenção preventiva: substituição periódica das agulhas da desmoldeadora. Espera-se assim 

que o tempo de intervenção da manutenção por avaria na linha diminua e o tempo disponível da 

linha aumente. 
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4.2 Embaladora de produtos afins do pão – UBE 
 

4.2.1 Identificar a origem dos defeitos 
 

As causas das perdas de eficiência nesta máquina foram identificadas e figuram na folha de registos (que 

pode ser encontrada nos Anexos I, sendo que, e mais uma vez naturalmente, a ordem pela qual surgem 

em nada se relaciona com a sua relevância. São elas: 

 

 “Saco não abre”, o saco plástico não abre resultando em bolo seguindo sem embalagem. Esta 

ocorrência origina merma de todos os bolos que seguiram sem estarem envolvidos por um saco, 

todos aqueles que tenham estado em contato direto com as telas pós-embalamento. 

 

 Erro no datador”, datação e/ou lotação erradas originando em merma de saco mal datado. Os 

bolos são recuperados para cestas para mais tarde voltarem à linha.´ 

 

 “Sacos sem atilho”, atilhagem ineficiente nas embalagens, podendo resultar ou não em merma 

de saco e bolo. 

 

 “Falta bolo na embalagem”, operador não coloca o número correto de bolos nos suportes, ou 

estes caem e atrasam-se no percurso.  

 
 

Foi também monitorizado o número de paragens assim como o tempo total de paragem da máquina. 

Nas figuras 4.16 e 4.17 encontram-se os diagramas de Pareto das perdas de eficiência na embaladora 

UBE, para o produto Produto C e Produto B respetivamente. 



52 
 

 

Figura 4.16 – Diagrama de Pareto das perdas de eficiência na embaladora UBE, produto Produto C. 

 

Figura 4.17 – Diagrama de Pareto das perdas de eficiência na embaladora UBE, Produto B. 

 

Da análise dos diagramas conclui-se que a ordem de relevância das ocorrências que originam perdas de 

eficiência, é a mesma para ambos os produtos. A ocorrência que se destaca são as paragens da 

embaladora, por avaria, com ou sem intervenção da manutenção. Em ambos os casos, é a única 

ocorrência que se encontra acima da linha de acumulados.  
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4.2.1.1 Diagramas de Pareto de segunda ordem  
 

Optou-se naturalmente, por também na embaladora UBE, apresentar um diagrama de Pareto de segunda 

ordem para o impacto económico de cada uma das ocorrências. 

 

 “Saco não abre”, Esta ocorrência origina merma de todos os bolos que seguiram sem estarem 

envolvidos por um saco, em média, 3 embalagens por ocorrência. É o equivalente a 18 bolos 

Produto C e 12 bolos Produto B. 

 

Admitiu-se que o custo de produção de um Produto C e um Produto B, é igual ao custo de 

produção de um bolo Produto A, excetuando a parcela referente à massa. Uma massa “branca” 

como Produto C ou Produto B é mais barata do que uma massa com pepitas de chocolate. Assim, 

o custo da ocorrência é equivalente ao custo de produção do número de bolos referido acima, 

para cada uma das variedades.  

 

 Erro no datador”, datação e/ou lotação erradas originando merma de saco mal datado e 

necessidade de re-embalamento dos bolos – tempo de retrabalho. Foi cronometrado o tempo que 

vários operadores levavam a remover os bolos do saco para uma cesta e a depositar o saco no 

lixo, e o seu valor médio foi de 10 segundos. 

 

 “Sacos sem atilho”, resulta, como na ocorrência anterior, em merma de saco e retrabalho. 

 

 “Falta bolo na embalagem”, resulta igualmente em merma de saco e retrabalho.  

 
 

Para estas três ocorrências, a parcela referente ao custo do saco representa cerca de 70% do 

custo total da ocorrência. 
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Figura 4.18 – Peso percentual monetário de cada uma das parcelas do cálculo do impacto económico das 

ocorrências “Erro no datador”, “Saco sem atilho” e “Falta bolo na embalagem”. 

 

 

Os diagramas de Pareto encontram-se nas figuras 4.19 e 4.20 

 

 

Figura 4.19 – Diagrama de Pareto de segunda ordem para o produto Produto C. 
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Figura 4.20 – Diagrama de Pareto de segunda ordem para o produto Produto B. 

 

Não houve mudança de ordem de nenhuma ocorrência para ambos os produtos. A única ocorrência que 

se destaca para ambas as variedades de produtos afins do pão, é a ocorrência “Saco não abre”. 

 

4.2.1.2 “OEE” Máquina 
 

Os valores das “eficiências de máquina”, “OEE”, foram também calculados para a embaladora da UBE, da 

mesma forma que foram calculados para a embaladora do Produto A. As observações tiveram lugar entre 

os dias 29 de Setembro de 2014 e 13 de Fevereiro de 2015 e cada ponto representa uma observação de 

60 minutos. Na figura 4.21 encontra-se o gráfico da evolução do valor da “OEE” da embaladora ao longo 

dos meses de observação, para ambos os produtos B e C, pré melhoria. O valor médio obtido foi 84,4% e 

88,9%, para o Produto B e Produto C, respetivamente. 

 Escolheu-se representar ambas as variedades de produto no mesmo gráfico, tendo-se-lhes atribuído 

cores diferentes para os marcadores do ponto em causa: azul para Produto C e laranja para Produto B. 
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Figura 4.21 – Evolução do valor da OEE da embaladora UBE, para Produto C – azul, Produto B – laranja.  

 

Independentemente do produto, a OEE máquina varia entre 79% e 96%. 
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4.2.2 Restabelecer as condições básicas nas zonas críticas e fixar 
standards 

 

Não foi identificada uma zona onde fosse necessário restabelecer a condição básica. 

 

4.2.3 Identificar as causas que originam os defeitos mais frequentes 
 

Uma vez feita a identificação das origens dos defeitos, mais uma vez, a etapa seguinte foi concluir acerca 

das causas raiz para cada um dos defeitos e identificar a classe da raiz. 

Com base nestas causas foram decididas ações corretivas que se apresentam no ponto 4.2.4. O 

documento referente a este passo encontra-se no Anexo II. 

 

4.2.4 Identificar e aplicar as ações de melhoria 
 

Determinaram-se como prioritárias as ocorrências “Paragens”, ocorrência numericamente mais expressiva 

do diagrama de Pareto de primeira ordem e “Saco não abre” por ser a ocorrência que apresenta de forma 

óbvia o maior custo por ocorrência. Em equipa, nas reuniões de projeto, estas foram discutidas, foram 

apresentadas possíveis soluções e foram obtidas as decisões finais.  

 Paragens e microparagens  

 

Atribuiu-se a esta ocorrência duas grandes causas: avarias na embaladora UBE e paragem das 

mesas dos sacos ao invés de rodar no momento em que fica sem sacos. Apesar de ser uma 

ocorrência que não é categorizada como avaria origina com frequência a interrupção da produção. 

 

Constatou-se que a “Ordem de Trabalho de Inspeção e Lubrificação Semanal da UBE” continha 

uma lista de operações muito pouco pormenorizada para a máquina em questão. Podia ler-se 

apenas “Lubrificação”, o que originava um comportamento negligente de peças e áreas da 

embaladora especialmente sensíveis a falta de lubrificação e monitorização do nível de óleo. Mais 

ainda, as operações de inspeção listadas foram consideradas deficientes.  

Para tecer estas considerações de forma mais estruturada, foi consultado o catálogo da 

embaladora fornecido pelo fabricante. 

Assim, decidiu-se por adicionar operações à lista desta Ordem de Trabalho e criar uma outra 

somente para Lubrificação, de frequência mensal. 
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 Na tabela 4.6 encontram-se as Listas de Operações da OT pré-melhoria e pós-melhoria, para 

efeitos de comparação. Na tabela 4.7 encontra-se a Lista de Operações criada para a Ordem de 

Trabalho “Lubrificação Mensal da UBE” 

 

Tabela 4.6 – Lista das operações da Ordem de Trabalho “Inspeção e Lubrificação da UBE” inicial e após 

melhoria. 

 

Lista de Operações inicial Lista de Operações pós-melhoria 

Inspeção de correntes, veios, rolamentos e 

chumaceiras 
Inspeção de motores, polias e cintas em V 

Lubrificação 
Inspeção de cilindros, válvulas e entradas 

de ar comprimido 

Verificar sensores de segurança da 

máquina 

Verificar sensores de segurança da 

máquina 

 

Verificar nível de óleo dos lubrificadores da 

linha de ar, repor se necessário, 

lubrificante aplicado: Klubersynth FG 32 * 

 
Inspeção de rodas dentadas, correntes e 

calhas 

*óleo aconselhado pelo fabricante 

 

Tabela 4.7 - Lista de Operações criada para a Ordem de Trabalho “Lubrificação Mensal da UBE”. 

Lista de Operações 

Lubrificação de correntes da máquina 

Lubrificação do slider das mesas dos sacos (ao longo de toda a estrutura metálica que suporta 

as mesas) 

Lubrificar bico de pato 

Verificar/repor óleo do copo do sistema de ar da mesa dos sacos; lubrificante aplicado: 

Klubersynth FG 32 * 

 

O seguimento e cumprimento das Ordens de Trabalho fica ao cargo do controller da manutenção. 
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Mais ainda, da análise ao procedimento diário da “Checklist de Arranque e Mudança de Produto” da zona 

da embalagem, decidiu-se adicionar os seguintes pontos de registo, que se classificou de extrema 

importância: 

 Limpar sensor fotoelétrico por cima do bico de pato com papel simples; 

 Verificar sonda de ajuste da altura da mesa; 

 Verificar se o sensor fotoelétrico de segurança está ligado (se a luz estiver acesa). Se não estiver 

ligado chamar a manutenção. 

 

O seguimento da melhoria implementada da é da responsabilidade da chefia de produção através do 

controlo de registos. 

Finalmente, decidiu-se criar uma One Point Lesson de frequência diária de Limpeza das mesas que 

comportam os sacos. Foi evidenciado que a ausência de standard de limpeza permitia que se criasse um 

“filme” de sujidade entre a superfície da mesa e a sonda dos sacos, o que comprometia grandemente a 

eficiência da rotação das mesas.  

O método criado tem dois passos e é preferencialmente realizado no final da produção, nas quatro mesas. 

O primeiro passo é passar com uma lixa fina a superfície da mesa e o segundo passo é limpar toda a 

superfície lixada com papel simples e solvente à base de álcool, como se pode ver na figura 4.22. 
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Figura 4.22 – OPL de Limpeza das mesas dos sacos da embaladora UBE 

 

A reorganização das Ordens de Trabalho assim como a atualização da Checklist têm como intuito diminuir 

o número de avarias da embaladora, e consequentemente, o número de paragens. Mais ainda, com uma 

maior inspeção da máquina, uma lubrificação mensal do slider da mesa dos sacos e a OPL, espera-se a 

diminuição das paragens da máquina devido à ineficiência da rotação das mesas. 
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4.2.5 Resultados  
 

 4.2.5.1 Diminuição do número de ocorrências - OPL 
 

Foi feito o seguimento da introdução do método de limpeza com a Folha de Registos utilizada na primeira 

etapa deste método. Foi registada uma diminuição de cerca de 50% do número de paragens da máquina 

devido à ineficiência das mesas. Espera-se que a evolução da melhoria no tempo seja positiva, pois esta, 

contrariamente às melhorias implementadas na embaladora de pack do Produto A, é uma melhoria que 

está altamente dependente das pessoas. Com a sistematização do método, haverá menos esquecimentos. 

Mais ainda, ao verificar na primeira pessoa que a melhoria apresenta resultados positivos, a equipa fica 

motivada e trabalha conjuntamente no sentido de cumprir o método.  

Esta melhoria origina, logicamente, um impacto positivo na OEE da linha, pois ao diminuir o número de 

paragens, está a aumentar o tempo disponível de produção, logo a taxa de disponibilidade. Por definição, 

a OEE obtém-se através do produto de três taxas: qualidade, desempenho e disponibilidade. Ao aumentar 

o valor da disponibilidade, o valor da OEE aumenta também. 

Para a implementação da melhoria não foi feito qualquer investimento em material ou mão-de-obra, assim 

o conceito de Pay-Back Time perde o seu sentido. 
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4.3 Resultados globais da Linha– Evolução de indicadores 
 

Foi feito o seguimento do valor de OEE de máquina para a embaladora de pack dos Produto A® e UBE, após 

a implementação das melhorias, de 11 de Fevereiro a 20 de Março. As evoluções deste indicador 

encontram-se nos gráficos das figuras 4.23 a 4.25.  

 

 

Figura 4.23 – Evolução do valor da OEE da embaladora UBE, para Produto C – a azul, Produto B – a laranja. 

 

 

 

Figura 4.24- Evolução da “OEE” de máquina da embaladora de pack, formato de 8 unidades. Variedade Leite – azul, 

Variedade choco – vermelho. 
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Figura 4.25- Evolução da “OEE” de máquina da embaladora de pack, formato de 5 unidades. Variedade Leite – azul, 

Variedade choco – vermelho. 

 

Apresentam-se de seguida, na tabela 4.8, os valores médios da OEE para cada embaladora e cada 

produto, antes e após as melhorias, assim como a taxa de melhoria conseguida. 

Tabela 4.8– Taxas de melhoria para cada um dos produtos da linha. 

Produto Taxa de melhoria 

Produto C 9% 

Produto B 13% 

Produto A – 5 unidades 12% 

Produto A – 8 unidades 11% 

 

No final do projeto, após a implementação de todas as melhorias, foram consultados os indicadores de 

eficiência da linha 5 referentes a Março de 2015. Esses valores foram comparados diretamente com os 

valores do mês referente ao início do projeto, antes de qualquer reposição básica e qualquer melhoria – 

Novembro 2014. Os gráficos relevantes para essa comparação: valor da OEE e valores referentes às 

perdas mensais da linha, em percentagem e euros, encontram-se na figura 4.26, 4.27 e 4.28, 

respetivamente. 
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Figura 4.26 – Evolução do indicador OEE (%) da linha 5 entre Novembro de 2014 e Março de 2015. 

 

 

Figura 4.27 – Evolução das perdas da Linha 5 entre Novembro de 2014 e Março de 2015  – valores percentuais. 
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Figura 4.28 – Evolução das perdas da Linha 5 entre Novembro de 2014 e Março de 2015 – valores em euros. 

 

Foi também calculado o investimento total das melhorias, a sua redução de perda mensal e calculado o 

valor do Payback Time do projeto. Os valores encontram-se na tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9- Investimento, redução de perda e payback time do projeto de melhoria. 

Melhorias 

implementadas 
Investimento 

Redução 

Perda 

mensal 

Sistema de 

cilindros 

pneumáticos 

911€ 180€ 

Sistema de 

escovas/subida do 

motor/rebaixamento 

da tela 

188€ 428€ 

Total 1099€ 608€ 

Payback Time 2 meses 
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4.5 Conclusões 
 

O aumento de eficiência obtido nas embaladoras teve como consequência o aumento da OEE global da 

linha e a diminuição da parcela “Resto”. Através da análise dos gráficos das figuras 4.26 a 4.28, conclui-

se que se obteve uma melhoria de 4,4 pontos percentuais no valor da OEE, e de 0,7 pontos percentuais 

na parcela “Resto”, que se tinha indicado como alvo de melhoria no início do projeto. Estes 0,7 pontos 

percentuais representam uma redução de perda mensal de 555€ e anuais de 6600€.  

Naturalmente, este projeto não reclama totalmente a responsabilidade do aumento de 4,4 pontos 

percentuais. Verifica-se que o indicador “Avarias”, sofreu uma descida. Não se pode atribuir 

responsabilidade direta desta diminuição às ações de manutenção implementadas na embaladora UBE, 

mas é bastante legítimo assumir que tiveram alguma influência.  

Mais ainda, não foram planeadas ações com o intuito de diminuir os indicadores “Câmbio Formato” e 

“Descanso” nem as ações implementadas poderiam ter resultado na sua melhoria. Assim, estas melhorias, 

são externas ao projeto. Finalmente, o valor da “Merma” teve uma subida, o que pode ser explicado através 

de um aumento de volume de produção no mês de Março.  

No mês de Maio, foram recolhidos valores de ambas as embaladoras e comprovou-se que as melhorias 

estavam a ser mantidas.  
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I. Folhas de Recolha de Dados 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. Diagrama de Ishikawa  
 

 



 
 

 

III. Plano de Ação 
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